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 تکسب به اعمال محرمه قسم چهارم مکاسب محرمه:
در  از محرمات بحث در قسم چهارم از انواع مکاسب محرمه بود. عرض کردیم که در این قسم چهارم موارد زیادي

ت. و بعضـی از آنهـا تکسـب بـه آنهـا خیلـی بحث مطرح شده است که بخشی از آنها تکسب به آنها متعارف اسـ
آنها هم ذکر شده است. علی القاعده در اینجا به مناسبت مکاسب محرمه بایستی اشاره  متعارف نیست. ولی استطراداً

بکنند به اعمال محرمه اي که تکسب به آنها تعارف دارد و رایج و متداول است. ولی خیلی هم پایبند به این نبودند. 
رمات دیگري هم که جنبه اخالقی یا غیر اخالقی دارد. ولی در سایر ابواب فقهی مطرح نشـده آنهـا را بعضی از مح

 اینجا مطرح کرده اند. این طرح بحث بود. 

 بحث کبرويمقام اول: 
این است که تکسب به حرام، و اجرت و استیجار بر فعل حـرام و رمه ارتباط دارد. که مستقیم با بحث مکاسب مح 

 ؟یا نه ؟ا حرام و باطل استمعصیت آی

  صغروي : بحثمقام دوم 
 و آن این است که چه اعمالی محرم است. و فرض می شود که درباره آنها اجرت و استیجار محقق بشود. 

بحثـی  ي و صغروي، در اینجا آن بحث کبروي خیلی بحث نشده است. و در مکاسب و اینها اصـالًواین بحث کبر
وئی و آقاي تبریزي به یک اشاره اي عبور کرده اند. و حضرت امام یک مقـدار مبسـوط تـر آقاي خ نکرده اند. مثالً

وارد بحث شده است. این بحث کبروي یک بحثی است که با مکاسب محرمه مستقیم ربط دارد. و باید مورد توجه 
 و بحث قرار بگیرد.

 :بحث صغروي طرحعلت 
 ت.یکی اینکه در جاهاي دیگر فقه کمتر بحث شده اس.1
 دوم اینکه محرماتی است که تکسب و استیجار بر آنها رواج دارد. .2
 : بحث کبرويمقام اول دلیل و روایت خاصه اي در باب آن وارد شده است. سوم هم اینکه در خصوص آنها .3
 در مقام اول دو بحث است. 

 حکم تکلیفیاول:  بحث

ل معصیت محرم و گناه آیا این حـرام اسـت؟یا حـرام بحث این است که اجیر شدن و اجیر گرفتن بر افعال و اعما
 نیست؟
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 حکم وضعی  دوم: بحث

 ؟یا باطل نیست ؟این است که آیا باطل است

 ادله حرمت اجیر شدن و اجیر گرفتن بر افعال و اعمال معصیت:
ضـرت اما در بحث اول از مقام اول که حکم تکلیفی باشد عرض کردیم که سه چهار جهت وجود دارد. در کالم ح

 امام به طور خاص دو دلیل آمده بود.

 : حکم مستقل عقلدلیل اول 

حکم می کند به قبح ایجار و استیجار بر فعل محرم، آن حکم مستقل عقل اسـت کـه  این بود که خود عقل مستقالً 
به الشـرع ایجار و استیجار بر معصیت و گناه امر مذمومی است و گناه دارد. و طبق قاعده کلما حکم به العقل حکم 

 .این هم می شود امر محرم

 دلیل اول: مناقشه 

وجه فهم عقل نسبت به حرمت و قبح  و مطمئناً بعید است که ایجار و استیجار موضوعیتی داشته باشد. بلکه احتماالً

یـد بع باشـد. و االّ تعاون علـی االثـمایجار و استیجار و اجرت گرفتن بر فعل حرام، همان تعاون علی الحرام باشد. 
است که عقل در خصوص ایجار و استیجار دلیلی داشته باشد. چرا عقل می گوید ایجار و استیجار قبیح اسـت بـر 
فعل محرم و اجرت گرفتن قبیح است. به خاطر اینکه این نوعی اعانه و استعانه به حرام است. و این اعانه و استعانه 

 .بر می گردد به همان تعاون اهراًبه اثم قبیح است. و لذا حکم را ما قبول داریم. اما ظ

 فحواي ادله امر به معروف و نهی از منکر :دوم دلیل

این بود که آیه شریفه می فرماید که امر به منکر و نهی از معروف حرام است. این حرمت هم از منطوق آیه شـریفه 
استفاده می شود. فحواي ادلـه  سوره توبه استفاده می شود. هم از فحواي ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر

وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که خالف این نباید عمل کرد. وقتی می گوید ترغیـب بـه معـروف 
امر به معروف واجب است به طریق اولی نهی از معروف حرام است. هم فحواي ادله وجوب امر به معروف و نهی 

المنافقین و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهـون عـن ه که از منکر، و هم منطوق صریح آیه سوره توب

، حرمت امر به منکر و نهی از معروف است. این یک مقدمه بود که فحواي دلیل وجوب امر به معـروف و المعروف
این بود که منطوق این آیه شریفه و اینها هر دو می گویند امر به منکر و نهی از معروف حرام است. مقدمه بعد هم 

امر و نهی در عرف خصوصیتی ندارد. وقتی که امر به منکر حرام است. امر و دستور به منکر دادن بعیـد اسـت کـه 
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ویژگی داشته باشد. سر و راز آن همان ترغیب و تشویق به منکر است. پس القاء خصوصیت می شود. یا به عبارت 
اطمینان عرفی که مالك حرمت نهی از معروف و حرمت امر  دیگر تنقیح مناط می شود. به تنقیح روشن یا قطعی یا

به منکر همان تحریز و تحریک و تهییج و ترغیب و تشویق به منکر یا ترك معروف است. اگر این تنقـیح منـاط را 
بپذیریم. آنوقت نتیجه این دو مقدمه این می شود. نتیجه این مقدمه که امر به منکر و نهی از معروف حرام است هم 

لفحوا هم بالمنطوق هم به داللت اولویت هم به داللت منطوقی و صراحت و روح این هم همان ترغیب و تشویق با
 خود ایجار و استیجار هم یکی از مصادیق این ترغیب است.  .ستا

 مناقشه دلیل دوم:

ز بـاب همـان فهـم اینکه تنقیح مناط می کنیم ما از امر به منکر و نهی از معروف به مطلق ترغیب و تشـویق ایـن ا
حرمت اعانه بر اثم است. چون آن قاعده را داریم، اینجا تنقیح مناط انجام می شود. و اگر آن قاعده نبود. ممکن بود 
کسی بگوید که امر و نهی موضوعیت دارد. و به هر نوع زمینه سازي و ترغیب القاء خصوصیت نمی شود. آنجاییکه 

ست. این یک زمینه سازي و مقدمه سازي ویژه اي اسـت . غیـر از اینکـه این یک ترغیب خاصی ا ،امر و نهی بکند
اجیر بشود و استیجار بکند یا امثال اینها، ممکن است بگوییم در مناقشه این دلیـل دوم، کـه اگـر آن فهـم عقلـی و 

آن شد.  عقالیی نسبت به حرمت اعانه بر اثم نبود. ممکن بود این القاء خصوصیت خیلی قوي نباشد و نشود تسلیم
بنابراین ممکن است مناقشه بشود که این القاء خصوصیت بما هو هو و با قطع نظر از ادله عامه شاید جاي اشکال و 

ن فهم عقلی و قاعده شرعی است کـه بـه مـا که حکم حرمت اعانه بر اثم داریم.آمناقشه داشت. ولی با توجه به این
باز در اینجا گویا از آن قاعده استفاده می کنیم براي اینکه القاء  خصوصیت بکنیم. و لذاکمک می دهد که اینجا القاء

 خصوصیت بکنیم. 
پس هر دو دلیلی که حضرت امام رضوان اهللا تعالی علیه آورده اند. روح این دو دلیل همان حرمـت اعانـه بـر اثـم 

 .است

 حرمت اعانه بر اثم:دلیل سوم 

اعمال گناه و معاصی همین است که عقل می گوید و شرع هـم  بر حرمت این نوع اجاره و استیجار بر محرمات و 
آن را تأیید می کرد. گفتیم که حرمت اعانه بر اثم هم دلیل عقل آن را اثبات می کرد. و هم آیات و آیه شـریفه مـی 

عقلی و  توانست آن را اثبات بکند. و به نحوي روایات هم این را تأیید می کرد. عالوه بر اجماع و فتاواي فقها دلیل
کتاب و روایات این قاعده را اثبات می کرد. به همان شکل مفصلی کـه سـابق بحـث کـردیم. آنوقـت اگـر ایـن را 

حرمت اعانه امري است معلق بر اینکه آن گناه بعـد وارد  البته بپذیریم بعید نیست که دلیل سوم دلیل درست بشود.
ما بعد این گناه محقق نشد. می گفتیم این کشـف مـی کنـد کـه اگر مقدمات گناه غیر را فراهم کردیم. ا بشود. و االّ
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مقدمه آن نبوده و لذا این انشاء و عقد ایجار و استیجار از باب اینکه دلیل سوم این اسـت. از بـاب ایـن اسـت کـه 
 مشمول حرمت اعانه بر اثم می شود. ومقدمه صدور گناه از دیگري است. از این باب حرمت دارد. 

 :دلیل سومنکات 

 اول: توقف دلیل بر پذیرش قاعده حرمت اعانه بر اثم نکته

این دلیل متوقف بر این است که کسی قاعده حرمت اعانه بـر اثـم را بپـذیرد. کـه مـا آن را مـی  طبعاً این است که
اي پذیرفتیم. و مشهور هم این را می پذیرفتند. ولی کسانی مثل مرحوم آقاي خوئی و تبریزي نمی پذیرفتند. بنابر مبن

عقدي که در مسیر این گناه قـرار  مشهور و و مبنایی که ما هم آن را تقویت کردیم. اینجا این ایجار و استیجار و هر
در جـایی کـه گنـاه ظلـم  رحمه اهللا علیهماگیرد. می شود حرام، اما بنابر نظر غیر مشهور مثل آقاي خوئی و تبریزي 

 ول داشتند که حرام است. اعانه بر مطلق اثم را قبول نداشتند. را اینها قب ظلم حرام است. چون اعانه بر ،باشد
پس این دلیل بنابر نظر مشهور و آنچه که ما تقویت کردیم در همه معاصی جاري است. اما بنابر نظر خاص کسانی 

ر و ، این اختصاص دارد به گناهانی که ظلـم بـین العبـاد باشـد. ایجـارحمه اهللا علیهمامثل مرحوم خوئی و تبریزي 
 .استیجار بر ظلم بین العباد باشد. نه بر معاصی کلی غیر ظلمی

 : انشاء عقد گاهی لفظی است گاهی معاطاتینکته دوم 

منتهـی در آنجـایی کـه  ،این است که انشاء عقد گاهی لفظی است گاهی معاطاتی است. این دلیل در هر دو می آید
دیگـر  ،د هم آن عمل دنبالش بیاید. اما اگر معاطاتی استفعلیت این حرمت متوقف بر این است که بع ،لفظی باشد

توقف بر بعد ندارد. چون با خود عمل دارد این عقد جاري می شود. و لذا آن شرط متـأخر نیسـت. شـرط مقـارن 
است. حرمت معامله و ایجار و استیجار و عقد و اجاره بر حرام اگر بالفظ باشد و فعل بعد انجـام بشـود. حـرمتش 

 شرط متأخر است. اما اگر به نحو معاطات و عمل باشد و عقد معاطاتی با آن عمل مقارن باشد. که اصـالًمتوقف بر 
 معاطات یعنی همین، آنجا تنجز دارد. متوقف بر شرط متأخر نیست.

 مقدمه حرام، حرام نیست :نکته سوم 

گیرد. آن که اجیر می شـود بـراي این است این دو نفر که عقد که می خوانند، یکی اجیر می شود. و یکی اجیر می 
این که کاري حرام را انجام بدهد. خودش مرتکب حرام بشود. آن هم که اجیر می گیرد. آن هم اجیر می گیـرد کـه 

بیاید غنا را گوش کند. همزمان هر یک از دو متعاملین موجر و مستأجر انجام می  خودش مرتکب حرام بشود. مثالً
نید. دو کار انجام می دهد. یکی اینکه اجیر خودش کار حرامی انجام مـی دهـد. و د. اگر خوب تحلیل عقلی بکنده
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یکی اینکه زمینه صدور حرام از دیگري را فراهم می کند. وقتی که او اجیر می شود که این آواز نامشـروع را بـراي 
که کار خـودش  ،جام بدهداو بخواند. هم دارد با این اجرت و عقد زمینه اي فراهم می کند که آوازه خوانی حرام ان

است. و زمینه اي هم فراهم می کند که دیگري هم این آواز حرام را بشنود که او هم مرتکب حرام بشود. پس غالبا 
اینطور است که و یا گاهی به صورت غالب اینطور است که هر یک از متعاملین هم زمینه صدور حرام از خودشان 

حرام از دیگري را انجام می دهند. این در حقیقت یـک کـار اسـت. ولـی دو را فراهم می کنند. و هم زمینه صدور 
یا یکی حرام است؟ یکی حرام است. دو نفـر هسـتند  ؟عنوان بر آن منطبق است. پس این دو کار هر دو حرام است

ینکه حرام نیست. براي ا ،هر دو یک کار حرام  می کنند. آن که زمینه صدور فعل حرام براي خودش انجام می دهد
مقدمه حرام، حرام نیست. اینکه آدم مقدمات صدور حرام از خودش انجام می دهد. این حرام نیست. اعانه نیسـت. 
اگر معطاتی باشد خود عمل حرام است. مقدمه فعل حرام از خود من حرام نیست. این همـان بحـث مقدمـه فعـل 

رام از خود آدم حرام نیست. و لذا این عقدي که حرام و صدور حرام از غیر حرام است. این اعانه است. اعانه بر ح
می خواند. از این حیث که مقدمه می شود که بعد خودش برود آواز حرام بخواند. ازاین حیـث حـرام نیسـت. کـه 

ایـن حـرام اسـت.  ،مقدمه حرام خود آدم حرام نیست. ولی از این حیثی که مقدمه صدور حرام از دیگري می شود
ولـی  ،ه مقدمه حرام از خود انسان حرام نیست. انسان به تصمیم گناه مقدماتی را انجام بدهداین اتفاق فقها است ک

یک گناه مرتکب شده است. فقط تجري دارد. اگر بگـوییم  ،سر بزنگاه حرام را انجام ندهد. حرام را هم انجام بدهد
نجام بشود دو گناه کرده اسـت. ن هم حرام است. اگر حرام نباشد حرام نیست. ولی اگر عمل اآتجري حرام است، 

اگر هر دو به گناه برسد. مقدمه خود شما حرام نیست. ولی مقدمه فعل او حرام است از باب حرمت اعانه بـر اثـم، 
این را بحث کردیم و گفتیم که در مقدمه خود شخص چون اراده و همه چیز دست خودش است. مـی گویـد  قبالً

همان گناه را انجام بدهی. ولی براي مقدمه فعل غیر می گوید نه همینکه تـو  جدا حرمتی براي تو ندارم. مگر اینکه
چون در اینکه او گناه را انجام بدهد یا ندهد دخالت نداري. دست تو نیسـت. ممکـن  ،سهیم در گناه دیگري شدي

ن است که او گناه است انجام بدهد ممکن است انجام ندهد. اینجا تو گناه انجام می دهی، البته این گناه بر فرض ای
را انجام بدهد. خود گناه که انجام می گیرد. هر دو گناه می کنند. آن کار مقدمه اي که کردند دو مقدمیت دارد. یکی 
مقدمیت براي خودش است. یکی مقدمیت براي دیگري، مقدمیت براي کار خـودش حرمـت مسـتقلی نـدارد. امـا 

 .انه بر اثممقدمیتش براي غیر حرمت مستقل دارد. از باب اع

 : إن اهللا إذا حرم شیأ حرم ثمنهدلیل چهارم 
که وقتی خداوند چیزي را حرام کرد. ثمن آن را حرام می کند. گفته اند کـه ایـن هـم دلیـل بـر  است مفاد آن این 

 حرمت تکلیفی ایجار و استیجار بر معاصی و محرمات می شود. این استدالل متوقف بر چند مقدمه است. 
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 سند روایت اول: مقدمه

را بپذیرد. و این متوقف بر ایـن اسـت کـه آن  إن اهللا إذاحرم شیأ حرم ثمنه روایت این است که کسی از نظر سندي
و روایت رضوي و اینها را ما یا سندش را درست کنیم. که درست نیسـت. یـا اینکـه بگـوییم  تحف العقول روایت

مثل آقاي مکارم و اینها این  از مبانی همین است. مثالً روایت ضعیف با شهرت فتوایی جبر سند می شود. که بعضی
را قبول دارند. می گویند. ضعف این با شهرت جبران می شود. و این روایت معتبر می شود. آنوقت می شود معتبر 

 و می شود به اطالقش هم تمسک کرد. 

 : حرمت تکلیفی معاملهمقدمه دوم

، وقتی چیزي را حرام بکند. إن اهللا إذا حرم شیأ حرم ثمنهتکلیفی دارد.  م اشاره به حکماین است که بگوییم این حرّ 
معامله بر آن را حرام می کند. حرمت را حرمت تکلیفی روي خود انشاء و معامله بیاوریم. این هم محل کالم است. 

م ثمنـه شاء را، حرّحرمت بعد از معامله را می گوید. نه حرمت اصل ان ،م ثمنبراي اینکه بعید نیست بگوییم نه حرّ
یعنی اگر آمدي عقد خواندي و ثمن در مقابل آن حرام گرفتی، تصرف در این ثمن براي تو حرام است. این حرمت 

  .تکلیفی بعد المعامله یعنی همان بطالن نه حرمت اصل انشاء و معامله

 :م ثمنهحرّ احتماالت در

 احتمال اول:

 بگوید. که اگر این باشد با بحث ما ربط پیدا می کند.اینکه حرمت تکلیفی روي انشاء و معامله را 

 :دوم احتمال

حرمت تکلیفی بعد المعامله را می گوید. می گوید در ثمن نمـی تـوانی تصـرف بکنـی. کـه ایـن  ،م ثمنهاینکه حرّ 
گر این حرمت تکلیفی بعد المعامله اشاره به بطالن معامله است. نه حرمت تکلیفی، که بعید نیست دومی باشد. که ا

احتمال دوم باشد. این حرمت تصرف در ثمنه معامله در باطل است. و اشاره به بطالن معامله دارد. نه اینکـه اصـل 
عقد خواندن و انشاء مثل خمر و اینها حرام است. نه می خواهد بگوید معامله فقط باطل است. آنوقـت از حرمـت 

 تکلیفی دور می شود. 
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 : القاء خصوصیتمقدمه سوم

ست. و در اجاره که ثمنی وجـود نـدارد. مقدمـه اظاهرش معامله در بیع است. ثمن در بیع  ،م ثمنهست که حرّاین ا
ثمن اجرت را هم می گیرد. اجرت بـر افعـال هـم مـی  ،م ثمنهسوم این است که القاء خصوصیت کنیم. بگوییم حرّ

عیان است که در بیع است. ولی القـاء گیرد. ثمن ولو اینکه لفظش ظاهر در عوضی است که در اعیان باشد. عوض ا
 خصوصیت می شود به اجرت بر منافع و بر اعمال، آن را هم می گیرد.

إن اهللا إذا  :اگر کسی این سه مقدمه را پذیرفت. آنوقت این می شود دلیل چهارم، دلیل لفظی می شود. یعنـی گفـت 

اینجا یعنی حرمـت خـود انشـاء و معاملـه  م درسندش درست است. با جبر سند، بعد گفت حرّ حرم شیأ حرم ثمنه
 .م ثمنه القاء خصوصیت می شود به حرمت اجرت و امثال اینهاحرمت تکلیفی روي معامله، و سوم هم حرّ

 نظر استاد:

 :اول و دوم را قبول نداریم. آقاي خوئی مقدمه سوم را قبول ندارنـد. مـی فرماینـد ، مقدمهما از میان این سه مقدمه
ما این اشکال آقاي خوئی را به مقدمه سوم قبـول  است. ثمن هم در بیع است ربطی به اجاره ندارد. ظاهر کالم ثمن

م ثمنه. می گوید این ثمن خصوصیتی ندارد. ثمن عین باشد بیع است. م شیأ حرّوقتی می گوید إذا حرّ نداریم. عرفاً
جاره هـم ولـو ثمـن عرفـی نیسـت. ثمـن در یا اجرت در معامله اجاره باشد. اجرت در اجاره هم مال االجاره در ا

گفتیم معامله به نحو  ،اصطالح نیست. هیچ فرقی ندارد. عرف براي اینها فرقی نمی گذارد. اگر یک چیزي حرام شد
، و این اندازه جمود بر بیع به آن اشکال دارد. به نحو اجاره اش هم اشکال دارد. این دیگر تجمد به لفظ است واقعاً

را نمی گوید که آقاي خوئی مـی فرماینـد. بـه نظـر  هجاست که بگوییم فقط بیع را می گوید و اجارلفظ ثمن در این
سوم را اشکال کرده اند. که به نظر مـا بعکـس مقدمـه  مقدمه وجهی ندارد. و لذا از این سه مقدمه آقاي خوئی فقط

یجه هم این می شود که ایـن دلیـل سوم درست است. اشکال در دو مقدمه دیگر است که ما آن را قبول داریم. و نت
 چهارم هم به تنهایی دلیل تامی نیست. 
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